
Betalingsvoorwaarden geldig vanaf 01/02/2018 

 

Domiciliëring van uw facturen op 30 dagen na factuurdatum 

De domiciliëring zorgt ervoor dat het factuurbedrag automatisch van uw rekening wordt 

gedebiteerd.    Standaard is onze betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum.    U heeft tot vervaldag de 

tijd om uw bank te verzoeken uw rekening niet te debiteren. 

Kredietnota’s worden in het geval u kiest voor domiciliëring automatisch teruggestort binnen de 14 

dagen na opmaak van de kredietnota.    

Indien u hierop wenst in te gaan, vragen wij u vriendelijk om het mandaat in bijlage te vervolledigen: 

alle info bij identificatie van de schuldenaar.    Bij mandaat identificatie vragen wij u het 

klantnummer dat u terugvindt op een Luc Pauwels nv factuur te noteren als Mandaat referte.   

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info of als u het klantnummer niet terugvindt.    

Gelieve 1 exemplaar aan te bieden bij uw bank en 1 exemplaar terug te bezorgen aan ons (Luc 

Pauwels nv, Paul Christiaenstraat 2, 9960 Assenede of els.buydens@luc-pauwels.be) 

 

Domiciliëring van uw facturen met betalingskorting  (0,5 %) 

Op verzoek van een aantal klanten bieden wij de mogelijkheid om contant betalen.  Indien wij uw 

factuur 7 dagen na factuurdatum mogen aanbieden bij de bank, dan bieden wij u een 

betalingskorting aan van 0,5 % op het factuurbedrag exclusief btw.    

Deze korting zal onmiddellijk verrekend worden bij het aanbieden van de facturen aan de bank. 

Betalingskorting wordt enkel aanvaard als er gekozen wordt door de klant voor domiciliëring op 7 

dagen na factuurdatum.  Elke andere vorm van betalingskorting komt hiermee te vervallen.   

U zal verwittigd worden dat er een domiciliatie zal gebeuren door de ontvangst van uw factuur per 

post of per mail.   U heeft tot vervaldag (factuurdatum + 7 dagen)  het recht om uw bank te 

verzoeken uw rekening niet te debiteren.   

Indien u  wenst in te gaan op het voorstel Contante betaling met 0,5 % korting , vragen wij u 

vriendelijk dit te melden aan kantoor Turnhout.   Wij veranderen  uw betalingscondities naar 

‘Betaling contant’ .    Gelieve dan ook het mandaat SEPA in bijlage te vervolledigen. 
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Kredietbeperking 

Net zoals onze collega-handelaren vermelden wij kredietbeperking op onze facturen.  De prijzen die 

worden uitgesproken zijn geldig mits betaling 30 dagen na factuurdatum.  Indien de betaling niet 

gebeurt op vervaldag, wordt het factuurbedrag verhoogd met kredietbeperking.    Indien u kiest voor 

domiciliatie vervalt de kredietbeperking.     

 

Digitale facturatie 

Wie graag zijn facturen per email ontvangt, kan dit melden door contact op te nemen met kantoor 

Turnhout of per email (dorien.mertens@luc-pauwels.be) 

 

 

Wie vragen heeft kan steeds bellen  naar kantoor Turnhout (tel: 014 852 651) of kantoor Assenede 

(tel: 09 344 89 60 – vragen naar Lieve Goethals of Els Buydens).  We geven u graag meer info. 
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